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Pla: Intervenció Social  
Programa: Persones en situació 
d’extrema vulnerabilitat 
Projecte: Atenció Urgent 
Necessitats Bàsiques 

1. Objectiu Vulnerabilitat energètica Zero  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reduir l'impacte de la pobresa energètica a les  llars de les famílies vulnerables que 

s'adrecen a la Creu Roja i contribuir a enfortir les capacitats de les persones que es 
troben en situació d’extrema vulnerabilitat o d’exclusió social. 

 

Pla:  Medi Ambient 
Programa: Millora socio ambiental 
Projecte: Movent-nos per l’estalvi 
domèstic 



2. Activitats i Recursos. Com ho fem? 
 

- 

- ORIENTACIÓ ESTRATÈGIES I CONSELLS 
ESTALVI DOMÈSTIC-ENERGÈTIC 

- Informació, mediació i acompanyament  en el 
tràmit d’ajudes socials i documentació requerida 

- Optimització de contractes 
- Televoluntariat (assessorament telefònic) 

 

 

- TALLERS ECONOMIA DOMÈSTICA:      
Pressupost familiar + estalvi energètic 

- Formació Voluntaris Creu Roja 
- Formació Voluntariat corporatiu empreses 
- Accions sensibilització per reduir empremta  

- AJUDES ECONÒMIQUES: 
- Pel pagament de subministraments:  factures 

aigua, llum gas, avis de tall, realtes, butlletí blau 
Altres combustibles: carbó, llenya, butà, gasoil 

-  Per la compra electrodomèstics: nevera, 
rentadora, radiadors, cuina de gas.. 

 

- LLIURAMENT  KITS MICROEFICIÈNCIA 
- Visita domicili  (auditoria ambiental) 
- Rehabilitació condicions llar (Arranjaments i 

equipaments bàsics major confortabilitat) 

Persona/ 
familia MAP 

RECURSOS  CAPACITACIÓ 

PRESTACIONS  DOTACIÓ RECURSOS 



3. Empreses/Convenis de col.laboració 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Histories en clau d’energia 
 

 
 

1) Malika Barcelona:   

  Unitat familiar dos germans, infrahabitatge, instal·lacions molt precàries, plagues i acumulació, habitabilitat inadequada. 

 Kit estalvi (leds,burlete,regleta); © rentadora i cuina de gas; ® aixeta; tub caldera butà; Utilització responsable equipaments. 
 

2) Hamza Mataró: 

  Unitat familiar 5 pers. (3 menors), habitatge amb deficiències estructurals, problemes aïllament, fuites caldera aigua. 

 Kit estalvi; ® persianes i vidre; apoderament ajudes ACA, revisió fuites aigües Mataró; Us responsable i eficiència aparells. 
 

3) Yoandis Santa Coloma de Gramenet: 

  Unitat familiar monoparental (àvia i 2 menors), punts llum inoperatius i/o perillosos, fuites tèrmiques, frigorífic avariat. 

 Kit estalvi; canvi bombetes i fluorescent LED. © frigorífic; optimització contractes (Gas, aigua). 
 

Mirada social +  Escolta + Empoderament  + Detecció necessitats  + Dotació recursos  = 
ATENCIÓ INTEGRAL  i   QÜALITAT DE VIDA 



4) Manuel Mollet del Vallés: 

  Unitat familiar 2 persones (pare i fill). Infrahabitatge i greus problemes seguretat elèctrica. 

 Kit estalvi; ® instal·lació complerta llum habitatge; prevenció situació emergència alta vulnerabilitat familiar.  



5. Reptes 

 Arribar al major nombre d'usuaris/es amb alta vulnerabilitat (detecció necessitats individual/integral). 

 Augmentar recursos tècnics en el marc dels projectes de pobresa energètica de CR. 

 Capacitació- apoderament de les persones ateses i sostenibilitat de la seva situació a mig-llarg termini. 

 Implicació- formació Voluntariat Creu Roja i Voluntariat corporatiu energètic. 

 
 

 Treball en xarxa i col·laboració entre agents implicats en la lluita contra la P.E (entitats, administració, empreses..) 

 Desplegar ajuts públics per a la rehabilitació habitatges i electrodomèstics eficients i econòmicament accessibles. 

 Diplomàcia humanitària: preu IVA,  preu energia, casos talls empreses, infravivendes, “butlletí blau”, deute...  

 Qui assumeix el deute? Mes enllà de l'informe d'exclusió residencial... 

 Projectes innovadors: tallers bola neu, tallers familiars, activitats comunitàries medi ambient, art i sostenibilitat... 

 Sensibilització població general en temes de vulnerabilitat energètica i exclusió social. 
 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 

Olga.diazg@creuroja.org 

www.creuroja.org     902 22 22 92 
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